
Beredskap finns!
n Coronaviruset är för de allra 
flesta av oss inte farligt, men många 
känner ändå oro.

– Vi kan alla hjälpas åt att begrän-
sa smittspridningen. I grunden 
handlar det om att värna dem som 
har störst risk att drabbas hårt, och 
att säkerställa att vårdkapaciteten 
är god för att ge bästa möjliga vård 

åt dem som behöver, säger Anita 
Mattsson (S), kommunstyrelsens 
ordförande.

Tyresö kommun följer Folkhälso-
myndighetens och Region Stock-
holms instruktioner. Beslutsfattare 
har daglig kontakt med Länsstyrel-
sen, som samordnar kommunernas 
riktlinjer.

– I Tyresö har vi planer för hur vi 
hanterar ett utbrott av sjukdomen 
eller personalbortfall i våra verk-
samheter. Det finns en beredskap 
för att anpassa kommunens insat-
ser vid behov, vilket innebär att 
omsorgstagarnas behov ska bli till-
godosedda, säger Anita Mattsson.  
 Sid 8 Sid 2

Konst i Tyresö:
Bollmoran
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– Vi säkerställer att vårdkapaciteten är god för att ge bästa möjliga vård åt dem som behöver, säger Anita Mattsson (S). FOTO: TYRESÖ NYHETER

Samhället förändrades
n Vi gick från det trygga till det otrygga på bara ett par veckor. 
Hela samhället förändrades och Corona finns i det dagliga samta-
let. Nu finns det ett stort behov samförstånd och inget av politiskt 
tjafs. I annat fall riskeras tilltron till samhället. Det har ingen råd 
med. Ledare, sid 2

Ett hus för demokratin
n Bara 20 kommuner satsar mindre på kulturen än Tyresö. Det 
är hög tid att det blir en förändring. Inte minst i ljuset av att 
det finns krafter som utmanar kulturen och det fria ordet. Det 
behövs en förändring. Det behövs ett kulturcentrum som en sym-
bol för trygghet och öppenhet. Debatt, sid 4

”Frukost, lunch 
och att röra på 
sig bidrar till 
ökat lärande och 
välmående!”
Jannice Rockstroh, sid 5

Minskade 
löneskillnader 
n Skillnaderna i löner mellan 
kvinnor och män minskar i 
Tyresö kommun. Med 1,7 pro-
cents skillnad är Tyresö bland 
de bästa i landet. Sid 5

Utlandspraktik
n Tyresö gymnasium utö-
kar möjligheterna för 
utlandspraktik. Fordons-
programmet och hantverks-
programmet med inriktning 
frisörstylist får nu den möjlig-
heten. Sid 7

Tystare krossning
n Masshantering vid byggen 
av nya byggen eller anlägg-
ningar är ett problem i tät-
orten. Nu prövas en metod i 
Tyresö som ska dämpa bull-
ret. Sid 9

Kulturstipendier
n Kultur- och fritidsnämnden 
har utsett årets kulturstipen-
diater som kommer att få sina 
stipendier vid nationaldagsfi-
randet den 6 juni. Sid 11

Kameror för 
trygghet 
n Tyresö kommun har ansökt 
om att få sätta upp kameror 
för bevakning på platser som 
upplevs otrygga. Sid 12

Pilgrimsliv lockar
n Tyresö församling har 
Stockholms stifts uppdrag att 
utveckla pilgrimsvandringar i 
hela stiftet. Från församlings-
hemmet i Östra Tyresö utgår 
fyra olika leder. Sid 13
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Homage

Världen, Sverige och Tyresö har drabbats 
av en situation som är ny för alla. Hela 
samhällsmaskineriet prövas just nu och 

kommer framåt att prövas än hårdare. Det har 
riktats kritik mot att regering och myndigheter 
gör för lite och att situationen är utom kontroll. 
Jämförelser görs med andra länder där gränser 
och skolor är stängda. Men det kan istället vara 
så att den svenska hanteringen av krisen är just 
det som behövs. Än så länge finns en trygghet i 
det lugn och den beslutsamhet som regeringen 
visar. Det kan dock lätt förändras om situatio-
nen förvärras. Vi har myndigheter med experter 
som har till uppgift att råda i svåra stunder. Om 
politiken skulle börja grunda beslut på annat 
än vad just vad professionen föreslår kan det 
lätt gå fel. I Tyresö är det ingen annan ordning. 
Genom att följa Folkhälsomyndighetens anvis-
ningar och vidta mått och steg där det behövs 
organiseras verksamheterna så väl det går.

I tider som dessa måste vi alla tyresöbor ta 
vårt ansvar för att smittspridningen av viruset 
blir så liten som möjligt. Självklart måste kom-
munen ta sitt ansvar genom att förbereda sjuk-
vården och våra omsorger på bästa sätt. Det är 
också viktigt att förskolor och skolor funderar 
på vad som behöver göras för att minimera att 
smittan sprids. Besöksförbud i äldreomsorgen 
är ett exempel på en åtgärd som redan vidtagits. 

Vi kanske får se fler beslut i kommunen om läget 
förändras.

Men det handlar inte enbart om att stäl-
la krav på någon annan. Nu prövas allas 
vårt ansvar – vad kan just jag bidra med 
för att förhindra att fler blir sjuka. Börja 
inom familjen, se till att dina äldre släkt-
ningar stannar hemma. Hjälp dem med 
det nödvändiga, handla och sköt deras 
ärenden.

Men tänk också utanför familjen. Det kan finnas 
någon äldre granne som nu behöver din hjälp. 
Sätt upp lappar, hälsa genom sociala medier att 
du kan hjälpa till. Sedan finns det en sak som är 
enkel men allt så viktigt. Tvätta händerna med 
varmt vatten och tvål. Ja det räcker med det, för 
viruset gillar inte kombinationen av varmt vat-
ten och tvål.

Situationen är unik och sätter hela kommun-
organisationen på prov. Det kommer att krävas 
samarbete också över block- och partigränser. 
De som försöker dra några politiska poänger 
när det är som svårast i samhället riskerar att 
dra det kortaste strået. Nu har tyresöborna rätt 
att förvänta sig ett samförstånd som levererar 
stabilitet och trygghet.

ooo

Nu prövas samhället. Det nya Coronaviruset har också drabbat Tyresö 
och det behövs åtgärder för att begränsa smittspridningen. Och det 
behövs beslut som kan skänka trygghet och mod hos tyresöborna om 
läget skulle bli försämras. Men vi behöver alla ta ansvar för vårt eget 
handlande. Följa anvisningarna från myndigheter och inte gå och jobba 
om man känner sig krasslig.

När det blir kris i samhället träder också hjältar fram. När 
smittspridningen av Coronaviruset ökar ser vi dem i vården 
och omsorgen. Belastningen på vården var hög redan innan 
krisen. Nu är den mycket ansträngd. Men personalen käm-
par på i en miljö där också material och skyddsutrustning 
börjar tryta. Utan dessa insatser hade situationen säkerli-
gen drabba ännu hårdare. Ni hårt arbetande är värda allas 
vår uppskattning. Ni är våra riktiga hjältar.

ooo

www.tyresonyheter.nuLEDARE

Björkbacksvägen 37, 135 40 Tyresö
Fax: 08-742 15 64
E-post: redaktion@tyresonyheter.nu
www.tyresonyheter.nu

Ansvarig utgivare & chefredaktör:  
Anders Linder.
Redaktion: Ingela Carlsson,  
Martin Nilsson.
Annonser: Claes-Göran Enman,  
tel 070-656 26 66.
redaktion@tyresonyheter.nu
Layout: MacGunnar – Info & Media

Tyresö Nyheter utkommer med 8 
nummer  under 2020 och delas ut  
gratis till alla fasta hushåll i Tyresö.
Tyresö Nyheter ägs av Tyresö Nyheter 
ekonomiska förening. Ordförande är 
Martin Nilsson.
Tryck: 
Upplaga: 20 000 exemplar.

Tyresö Nyheter är en lokaltidning med 
socialdemokratiska förtecken. Tidning-
en har en lång tradition i kommunen, 
första numret utkom 1972.
Nästa nr utkommer 21–26 april 2020
Manusstopp 12 april 2020
Vid utebliven tidning kontakta redak-
tionen och meddela var du bor.

Hård prövning 
för samhället

Konst i Tyresö

Bollmoran heter skulpturen från 
1965 av skulptören och teck-
naren Sven Lundqvist som står 
Bollmoraberg och blickar ut över 
Bollmora.

Kommunfakta: Människans bästa vän
Tyresö är en hundkommun. Vid årsskiftet fanns det 3457 hundar i vår kommun. Runt 
om i vårt land finns det faktiskt närmare miljonen hundar.

För många är det inte bara bästa vännen utan också ett sällskap och en upp-
muntran till motion och rörelse. I april 2019 blev vårdhunden Primus, på vård- och 
omsorgsboendet Basilikan, en av Tyresös mest kända hundar efter att ha fått utmär-
kelsen en svensk hjälte av tidningen Aftonbladet.

Men vilka är Tyresös vanligaste hundar? Tyresö Nyheter har tittat in i Jordbruksver-
kets statistik och det visar sig vara två hundraser som konkurrerar om första plats 
– Schäfern och Labrador Retriever.

Men medan Schäfern är vanligast i Tyresö är det omvända ordningen i landet.

Antal
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Besöksstopp på 
samtliga boenden
VÅRD Tyresö kommun har beslutat 
att införa besöksstopp på samtliga 
fyra vård- och omsorgsboenden i 
kommunen. Åtgärden görs för att 
minska risken för smittspridning 
av coronaviruset (Covid-19), då 
äldre är en riskgrupp. Besöks-
stoppet gäller från och med den 
12 mars och tills vidare. Vid frågor 
om besöksstoppet, kontakta res-
pektive vård- och omsorgsboen-
des verksamhetschef.

ooo

Saints of sister-
hood visas i kyrka
KONST 22 mars är sista dag att ta 
del av konstnären Elin Sanströms 
utställning Saints of sisterhood 
som visas i Bollmoradalens 
kyrka. Utställningen porträtterar 
kvinnor som inspirerar i mod, ord 
och handling.

ooo

Tyresöföretagare 
NÄRINGSLIV Enligt kommunens 
näringslivschef finns majoriteten 
av tyresöföretagarna inom områ-
dena företagstjänster, bygg och 
handel. Det vanligaste namnet 
bland företagarna är Lars och man 
jobbar cirka 50 timmar per veckan.

ooo

Dispens från 
reservat föreskrifter
HÄST Kommunen har gett Tyresö 
Ryttarförening tillåtelse att upp-
föra boxar och mindre hagar vid 
Fårdala gård i Alby Naturreservat. 
Boxarna uppförs för att säkerstäl-
la en god djurhållning.

ooo

TILLSAMMANS KAN 

VI GÖRA SKILLNAD!

Vill du vara med? 
Välkommen att 
kontakta oss:

Trollbäcken:
Philip Stewén
072-469 50 74

Krusboda/Fårdala:
 Bo Furugård

0705-85 98 44
Jerry Svensson

08-712 50 21
Bollmora

Sara Granestrand
070-439 71 95

Östra
Mikael Fallmo
070-592 85 92

S-kvinnor
Eija Räty

070-486 99 90
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TILLSAMMANS KAN 

VI GÖRA SKILLNAD!

Vill du vara med? 
Välkommen att 
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Trollbäcken:

Philip Stewén
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Krusboda/Fårdala:
 Bo Furugård

0705-85 98 44
Jerry Svensson

08-712 50 21
Bollmora

Sara Granestrand
070-439 71 95

Östra
Mikael Fallmo
070-592 85 92

S-kvinnor
Ulla Johansson
070-531 19 36
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Tyresö bäst på att 
satsa på skolan

SKOLA Det är strama tider för 
kommunerna och regeringen har 
lovat extra pengar till skola och 
omsorg. Men trots strama tider 
är det stora skillnader hur kom-
munerna prioriterar skolan. Av 
grannkommunerna satsar Tyresö 
mest.

När konjunkturen och skattein-
täkterna inte ökar så snabbt, då 
är det många kommuner som får 
ekonomiska problem och tvingas 
spara.

På det sättet är Tyresö kom-
mun med ett överskott om 99 
miljoner kronor 2019 ett positivt 
undantag snarare än regel. Vägen 
dit var inte enkel. Hårdare bud-
getdisciplin och skattehöjningen 
anges som främsta förklaringen 

till att kommunen snabbt kunde 
vända underskott till det nödvän-
diga överskottet.

Klarar satsningar
Trots det, eller kanske tack vare, 
att ekonomin vänts uppåt visar 
det sig nu att Tyresö mer än andra 
kommuner klarar att satsa på sko-
lan.

När Tyresö Nyheter jämfört hur 
mycket Tyresö och grannkommu-
nerna Nacka, Haninge, Huddinge 
och Stockholm höjer sin skolpeng 
(eller motsvarande) visar det sig 
att Tyresö ligger i topp.

Full volymkompensation
Höjningarna av anslagen behövs 
för att betala pris- och löneök-
ningar, men också för satsningar 

som respektive kommun vill göra. 
I Tyresö har de styrande politiker-
na bestämt att skolorna ska ha 
full volymkompensation (det vill 
säga mer pengar för varje tillkom-
mande elev) och till det en ökning 
med 1,8 procent.

Därutöver har det politiska 
styret beslutat om en riktad sats-
ning på totalt 10 miljoner kro-
nor till grundskolan (för att ge 
bättre möjligheter att stödja barn 
i behov av särskilt stöd samt att 
öka personaltätheten) och till fri-
tidshemmens verksamhet med 2 
miljoner kronor.

Stora behov
I jämförelse med andra kommu-
ner visar sig nu denna ökning vara 
stor. När Tyresö Nyheter kontrol-

lerat budgetarna för grannkom-
munerna är det betydligt snålare 
tider där.

Stockholm höjer skolpengen 
med 0,9 procent, Nacka med 1,25 
procent, Huddinge med 0 procent 
och Haninge med 1,6 procent.

Barn- och utbildningsnämn-
dens ordförande Jannice Rocks-
troh (S) är glad över det men ser 
stora fortsatta behov i skolan.

– Jag tänker inte kommen-
tera andra kommuner men det 
är riktigt att styret Tillsammans 
för Tyresö (S, L och MP) har 
valt att prioritera skolan för att 
kunna garantera alla elever en 
bra undervisning. Men det finns 
fortsatt stora behov så vi behöver 
göra mer.

ooo

TRAFIK Region Stockholm som 
ansvarar för kollektivtrafiken i 
Stockholm har tagit fram en rad 
förändringar i busstrafiken som 
kan komma att gälla från i höst 
när vintertidtabellen kommer 
igång.

För Tyresös del är förslaget att 
fem busslinjer berörs, det handlar 
om linjerna 806, 807, 808, 840 och 
818C. Utöver det så berörs linje 
809 i ett samlat paket med de tre 
förstnämnda linjerna.

Förslaget går under våren ut 
för remiss innan de ska beslutas 
och införas till hösten.

Dessa är förändringarna:
 ■ Linje 806: Läggs ner, bussarna 
föreslås istället gå mellan Myr-
malmsringen–Sågen i Haninge.

 ■ Linje 807: Ska bara gå till 
Brandbergens centrum. Före-

slås få fler avgångar för att 
kompensera nedläggningen av 
806:an

 ■ Linje 808: Ska få fler avgångar 
i högtrafik på förmiddagar och 
eftermiddagar. Den föreslås 
också bli något längre och ha 
Mårtensberg som ändhållplats.

 ■ Linje 809 (Stannar inte i Tyre-
sö): Föreslås trafikeras åt båda 
hållen istället för som nu när 
den bara går från Svartbäck-
en på förmiddagarna och till 
Svartbäcken på eftermidda-
garna. Dessutom föreslås den 
trafikeras även låg- och mel-
lantrafik.

 ■ Linje 840: Fler avgångar på hel-
gerna övervägs samt två extra 
avgångar på vardagar åt var-
dera håll.

 ■ Linje 818C: En extra avgång 
tidig morgon övervägs.

ooo

– I Tyresö har vi valt att prioritera skolan för att kunna garantera alla elever en bra undervisning, säger Jannice Rockstroh (S).. FOTO: TYRESÖ NYHETER

Fem linjer berörs i Tyresö. FOTO: TYRESÖ NYHETER

Regionen föreslår förändringar i busstrafiken
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I tider av coronaepidemi och ekonomisk kris är vi 
mera beroende av kultur, sammanhållning och tillit 
än någonsin tidigare. Samtidigt börjar allt fler inse 

att demokratin är hotad i vårt land. Sverigedemokraterna, 
ett högerextremistiskt parti, tycks segla upp som landets 
kanske största parti. Så var det inte ens under det hemska 
1930-talet.

Det är ett parti som vill riva ned, förstöra och skapa 
misstro och motsättningar. De attackerar redan demo-
kratins grundvalar och kärnvärden i kommuner, regioner 
och riksdag; den fria och vitala kulturen, fria massmedier, 
mötes- och yttrandefriheten.

De vill kraftigt minska statliga anslag till scenkonst, 
teater, dans, litteratur, bild, form, konstnärer, museér, 
film, samlingslokaler och folkbildning. De vill styra mass-
media, kalla ansvariga för Sveriges Radio och Television 
till politiska förhör och sätta åt enskilda journalister. De 
polisanmäler utställningar, förbjuder föreningsflaggor och 
avskedar kommunala tjänstemän som envisas med att stå 
upp för sitt tjänstemannaansvar.

Vi står inför en avgörande kamp för kulturen, förenings-
livet och demokratin även i Tyresö. Tyvärr är vi illa rustade! 
Av Sveriges 290 kommuner är det bara 20 som satsar min-
dre på kulturen än Tyresö. Kommunerna satsar i genom-
snitt 1 123 kronor per invånare på kulturen. Tyresö bara 797 
kronor, Haninge 840 och Nacka 1 387.

Den styrande majoriteten S, L och MP har öppnat bib-
lioteken på söndagarna. Men i övrigt finns inte mycket! En 

liten ständigt uppbokad konsthall vid huvudbiblioteket. 
Utanför Forellbiografen får biobesökarna köa i kyla och 
regn innan filmen börjar. Några baracker med mötesloka-
ler i Kvarnhjulet kan knappast kallas för kulturcentrum.

Och ändå har vi ett livaktigt kultur- och föreningsliv! 
Pensionärsföreningarna, PRO med 1 600 medlemmar och 
SPF, saknar möteslokal. Teaterföreningen och Kultursko-
lan saknar teaterscen och repetitionslokal. Skådespelarna 
får släpa sina dekorer mellan provisoriska scener. Sångare, 
musiker, dansare, fotografer och konstnärer har ingen-
stans att ta vägen med sin konst. Kulturen är, kort sagt, 
hemlös i Tyresö.

Men det ska vi nu ändra på! För Socialdemokraterna är 
ett ”nytt kulturcentrum prioriterat vallöfte” under mandat-
perioden 2018–2022. Efter en intensiv debatt om kulturen 
och demokratin vid sitt årsmöte beslöt partiet att ”viktiga 
steg ska tas”. Ett ”beslutsunderlag ska tas fram”. Sedan är 
det bara att fatta beslut!

Vi i Föreningen För Kulturcentrum Kvarnhjulet har sedan 
2014 drivit på för ett Kulturcentrum och fått kraftfullt stöd 
från Tyresös kultur- och föreningsliv. Vi är övertygade om 
att koalitionen i Tillsammans för Tyresö är med oss. Så nu 
går vi vidare och ”skapar ett nytt Kulturcentrum”, som blir 
den fysiska symbolen för det trygga, öppna, demokratiska 
Tyresö där alla kan mötas i gemenskap och tillit.
Bror Perjus
socialdemokrat och ledamot i styrelsen för Föreningen För Kultur-
centrum Kvarnhjulet

redaktion@tyresonyheter.nu, www.tyresonyheter.nu
Fax: 08-742 15 64DEBATT

Kulturen är hemlös i Tyresö!

Gör din röst hörd i den lokala tidningen!
Skriv en insändare eller en debattartikel i Tyresö Nyheter. 
Debattartiklar måste vara undertecknade med namn men 
insändare kan publiceras under signatur (redaktionen 
måste dock veta ditt namn). TN förbehåller sig rätten att 
korta i insända bidrag, som ska ha en tydlig anknytning till 
Tyresö.

Skicka in ditt alster till: 
Debatt/Insändare,
Tyresö Nyheter, Björkbacksvägen 37, 135 40 Tyresö
Eller e-posta till: redaktion@tyresonyheter.nu
Du kan även faxa: 08-742 15 64
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SYRIEN!
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Genom att swisha godkänner du att bli kontaktad av  
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Granängsringen från ovan. FOTO: GRANDERMEDIA.COM

Vi står inför en  
avgörande kamp.

Det börjar prunka i rabatterna. FOTO: TYRESÖ NYHETER

Stå upp för Granängsringen!

Svar till ”Ja till bron”

Lösa hundar

Vårtecken!

Svar till  
”Klädsamt med bytesdag”

Granängsringen är ett stort 
bostadsområde och vi är många 
som bor här.

Min känsla som boende på 
Ringen är att det är en alldeles 
egen plats. Som att vi inte exis-
terar förutom de gånger vi ham-
nar på förstasidan i tidningen. Då 
handlar det oftast om droger och 
bilbränder.

Ringen är ett fantastiskt områ-
de. De flesta som bor här vill ha 
detsamma som alla andra tyresö-
bor, nämligen trygghet och triv-
sel. Därför är bevarandet av de 
gröna ytorna, som är många av de 
boendes stolthet, otroligt viktigt. 
När man tittar på andra delar vill 
man bara härifrån. Olika förbätt-
ringar behövs. Det är viktigt att få 

ett värdigt boende och för vi ska 
må väl.

Vi boende behöver samla oss 
och göra vår del. Vi är många från 
olika kulturer som bor här. Det är 
aldrig för sent att intressera sig 
för sitt bostadsområde.

Själv började jag engagera mig 
för drygt två år sedan. Jag vet att 
en del inte vill engagera sig. Men vi 
som bor i ett område med omfat-
tande sociala behov och ett stort 
renoveringsbehov måste våga ta 
ett kliv utanför vår komfortzon.

Ett exempel på vår passivitet 
är den matbutik som stängdes för 
snart två år sedan.

Detta accepterade vi utan pro-
testester. För mig är det helt orim-
ligt att det saknas en fullsorterad 

matbutik i ett område med 3 000 
personer.

Behovet av en matbutik på 
Granängsringen är inte bara vik-
tig för närhetsprincipen skull, 
utan det är en del av vår värdig-
het som bara sopades undan och 
försvann utan någon som helst 
hänsyn till alla oss som lever här.

När får vi vara med i allt som 
händer runt omkring oss; vem ser 
till att vi är med i de processer 
som berör oss boende allra mest? 
Det är dags nu att vi tar varandra i 
hand, höjer våra röster och hjälps 
åt att ställa krav på samma välfärd 
som råder i Tyresös övriga områ-
den.
Maria Alves
S-ledamot i kommunfullmäktige

Hej, måste svara denna insändare 
som jublar över bron, politikernas 
prestige projekt, från Alby Natur-
reservat till Rundmar i Tyresta 
Naturreservat.

Naturvän tycker det är helt ok 
att en stor del av Albys naturre-
servat blir förstörd genom vägen 
som ska byggas till ”Bron”.

Naturvän borde kolla kartan 

över Tyresta, ”vår Nationalpark” 
börjar inte på andra sidan bron 
vid Rundmar utan cirka 3 kilome-
ter syd-öster ut vid Brakmaren, 
där det finns en ingång till NP. 
Men till Tyresta Naturreservat 
finns ju flera ingångar i Tyresö, 
till exempel vid Nyfors eller Gam-
melströmmen.
Också Naturvän

Jag har för vana att promenera i 
spåret nere vid Alby. Jag prome-
nerar tre till fyra gånger i veckan. 
Ofta möter jag hundägare som är 
ute och rastar sina fyrbenta vän-
ner. De hundägare som har små 
hundar har i stort sett alltid hun-
den kopplat. Men när de gäller 
större hundraser är det lite si och 
så med den saken. Det är inte helt 
ovanligt att hunden rusar fram till 

mig och då få höra från ägaren att 
han/hon vill bara hälsa.

Under perioden 1 mars till 20 
augusti råder det koppeltvång i 
hela landet. Detta för att skydda 
vilda djur under tiden på året då 
de får sina ungar.

Jag vill själv bestämma om jag 
vill ha kontakt med hundar så 
behåll kopplet på era hundar.
Irriterad

Kära ”Klädentusiast”! Vi uppskat-
tar verkligen dina kloka tankar.

Naturskyddsföreningen i Tyre-
sö arrangerar årligen klädbytar-
dagar i Tyresö. Klädbytardagen 
2020 anordnas lördagen den 28 
mars, klockan 12–15 i Kvarnhju-
let Hus B. Man får byta maximalt 
5 hela och rena plagg mot 5 andra. 
Information om våra övriga akti-
viteter finns på vår hemsida www.
tyreso.naturskyddsforeningen.se. 
Där kan du också bli medlem i vår 

viktiga förening för 295 kronor 
per år och få våra två program-
blad per år i brevlådan.

Vår absolut viktigaste fråga just 
nu är klimatomställningen! Den 2 
mars startar Naturskyddsfören-
ingens kraftsamling ”Hela Sverige 
ställer om” som är en satsning för 
att bromsa klimatförändringarna 
och värna den biologiska mång-
falden. Kom med och hjälp till!
Kjell Borgström
Naturskyddsföreningen i Tyresö
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Tacotaxi
MILJÖ Är reklamen i Tyresö för 
hemleverans av latinamerikansk 
mat? Nej, det är kommunens 
kampanj för att få tyresöborna att 
sortera matavfall. Varje år slänger 
vi cirka 70 kilo matavfall per per-
son. Det innehåller mycket energi 
som kan omvandlas till bränsle 
för bland annat bussar, avfallsbi-
lar och taxibilar.

ooo

Tyresöfotograf 
klar för VM-final
FOTO Jenny Puronne, Slottsstu-
dien är klar för final i World Pho-
tographic cup. I tävlingen ingår 
man i lag men ställer upp indivi-
duellt med egna alster. Puronne 
är en av fyra fotografer från det 
svenska landslaget som tävlar i 
Australien 5 maj.

ooo

Oppositionen inte 
välkomna när 
Drottning Silvia 
besökte Tyresö
BESÖK Drottning Silvia besökte 
Tyresö den 13 februari för att 
certifiera Tyresö kommun inom 
demensvård. Trots att demens-
certifieringen är ett kommunö-
vergripande initiativ så var bara 
den politiska majoriteten repre-
senterad. Oppositionspartierna 
var inte inbjudna och inte heller 
välkomna.

ooo

Rosie Sunde, Farmarstigen
– Bra med centralt byggandet, men 
inte på naturområden. Bostäder 
behövs, helst hyresrätter för unga.

Muhammed Fatal, Vintervägen
– Bra med centralt byggande, 
men inte på naturområden. Det 
är bra med hyresrätter.

Kerstin, Älta
– Det byggs för mycket.

Belinda Sundelius, Sikvägen
– Jag äger inget själv. Positivt 
med bostadsbyggande och man 
bör prioritera hyresrätter.

Kristina Lindborg, Tyresö Trädgård
– Det är trevligt i centrum nu. 
Önskar fler hyresrätter för ungdo-
mar till en rimlig hyra.

?Vad tycker du om 
bostadsbyggandet i 

Tyresö kommun?

FOTO: PHILIP STEWÉN

För ökad hälsa och måluppfyllelse:

Gratis frukost i skolan
Temaveckan görs i samarbete 
med Arla Sverige som varit med 
och sponsrat med frukostmat. 
Kommunen har också gått in med 
extra medel för att möjliggöra 
temaveckan.

– Vi vet att 25 procent av befolk-
ningen riskerar att dö i förtid av 
livsstilsrelaterade sjukdomar på 
grund av dålig kost. Att äta fru-
kost, lunch och att röra på sig vet 
vi dessutom bidrar till ökat läran-
de och välmående! säger Jannice 
Rockstroh (S), ordförande i barn- 
och utbildningsnämnden.

Goda erfarenheter
Erfarenheter från liknande pro-
jektet finns i andra delar av landet 
där man serverat frukost i sko-
lorna med mycket goda resultat.

Man har till exempel kunnat se 
att det blivit lugnare stämning i 
klassrummen och bättre presta-
tioner. 

Andra positiva effekter har 
varit elever som brukar vara tröt-
ta har upplevts piggare och barn 
och mycket spring i benen har 
varit lugnare.

ooo

Äta frukost, lunch och att röra på sig vet vi bidrar till ökat lärande och 
välmående, säger Jannice Rockstroh (S), ordförande i barn- och utbild-
ningsnämnden. Här i färd med att hjälpa Njupkärr skolas kök att servera 
frukost till eleverna. FOTO: TYRESÖ NYHETEREn bra skoldag grundas med frukosten. FOTO: TYRESÖ NYHETER

Jämställda löner är möjliga
LÖN Tyresö kommun fortsätter 
sin positiva utveckling när det 
gäller att minska löneskillnader 
mellan kvinnor och män. Skill-
naden mellan samtliga kvinnliga 
anställdas medellöner och samt-
liga mäns medellöner uppgick till 
1,7 procent förra året.

Tyresö kommun genomför varje 
år en lönekartläggning i enlighet 
med Diskrimineringslagen.

Jämställda löner möjligt
2019 års kartläggning visade att 
männen tjänade 1,7 procent mer 
än kvinnorna. Löneskillnaden kan 
jämföras med 2,2 procent för 2018 
och 3,1 procent för 2017. År 2015 

var skillnaden 6 procent. Siffror-
na tar inte hänsyn till arbetets svå-
righetsgrad eller andra faktorer.

– Det här visar att det går att 
uppnå jämställda löner och att 
de handlingsplaner vi jobbat efter 
gett resultat. Med bara 1,7 pro-
cent skillnad är vi bland de bästa i 
Sverige, säger Anita Mattsson (S), 
kommunstyrelsens ordförande.

Gott arbetsmarknadsklimat
Kartläggningen analyserar löne-
skillnader mellan kvinnor och 
män som utför likadant arbete, 
samt löneskillnader i kvinnodo-
minerande och icke kvinnodo-
minerande yrken som betraktas 
likvärdiga (till exempel samma 
svårighetsgrad och utbildnings-
krav). 2019 års lönekartläggning 
visar att Tyresö kommun har jäm-
ställda löner både för lika som lik-
värdiga arbeten.

– Tyresö kommun ska vara en 
attraktiv arbetsgivare. Det skapar 
inte bara möjligheter för en väl-
fungerande kommun utan också 
ett gott arbetsmarknadsklimat, 
säger Anita Mattsson (S).

ooo

– Det här visar att det går att uppnå jämställda löner och att de hand-
lingsplaner vi jobbat efter gett resultat. Med bara 1,7 procent skillnad är 
vi bland de bästa i Sverige, säger Anita Mattsson (S), kommunstyrelsens 
ordförande. FOTO: TYRESÖ NYHETER

Utveckling skillnaden mellan samt-
liga kvinnliga anställdas medellö-
ner och samtliga mäns medellöner.

KOST När alla barn får i sig frukost på morgonen ökar förutsättning-
arna för lärande och en lugnare miljö i klassrummet. Det var testen 
när Njupkärrs skola under en temavecka testade att servera frukost 
prata hälsa med eleverna.

Löneskillnader mellan kvinnor 
och män i Tyresö kommun
År  Löneskillnad %
2019 1,7
2018 2,2
2017 3,1
2015 6,0
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En av flera olika aspekter som 
Pernilla Alexandersson tog upp 
under sin föreläsning var Sveri-
ges kvinnors ojämställdhet till 
makt och inflytande inom Svensk 
Näringsliv.

Bland annat visades siffror från 
SCB på fördelningen mellan män 
och kvinnor inom börsnoterade 
företag, där endast är 22 av 271 
verkställande direktörer som är 
kvinnor.

Föreläsningen belyste också 
att kvinnor i Sverige har generellt 
högre utbildningsnivå än män 
samtidigt som de har lägre lön 
och följaktligen även lägre pen-

sion än män. Kvinnor upplever 
även sin hälsa som sämre än män 
och de ägnar mer tid åt obetalt 
hemarbete. Detta tillsammans 
med flera andra faktorer skiljer 
levnadsvillkoren åt mellan män 
och kvinnor.

– Jag tycker det är viktigt att 
Tyresö kommun är med och sät-
ter fokus på att det fortfarande år 
2020 finns en ojämställdhet mel-
lan kvinnor och män. Där ser vi 
att ett uppmärksammande och 
deltagande i internationella kvin-
nodagen är ett sätt att göra det på. 
Sen är det viktigt att jämställd-
hetsarbetet pågår under alla delar 
av året, säger Alfonso Morales 
(S), ordförande i beredningen för 
medborgardialog och integration.

ooo

NYHETER nyhetstips: redaktion@tyresonyheter.nu
hemsida: www.tyresonyheter.nu

Jag kommer ihåg när jag dömde min första match i 
ishockey. Det var 1993 och jag var 13 år gammal. Plat-
sen var Tyresö ishall och spelarna ett par år yngre än 

jag själv. Jag hade inte riktigt skaffat mig en ordentlig utrust-
ning, men då jag fortfarande spelade hockey, så lyckades 
jag få ihop något som liknade en utrustning. Jag hade på 
mig mina målvaktsskridskor, en röd hjälm, samt min farfars 
bandydomartröja och ett par svarta finbyxor. Jag är ganska 
säker på att det syntes att jag var som bambi på hal is.

Trots den lite chockartade starten, så har jag fortsatt 
döma ishockey, ofta i Tyresö men lika ofta runt om i hela 
Stockholms regionen. Ett tips som jag tidigt fick var att 
om en situation är svårbedömd, så ska du, ta ett beslut, 
blås hårt och se självsäker ut. Det funkar ibland, även om 
ödmjukhet ofta fungerar minst lika bra. Vad har då detta 
med politik och riksdagsarbete att göra?

Det går en sjuka över världen just nu. Jag tänker inte på 
Corona, utan föraktet mot kunskap och auktoriteter. Till 
sjukan följer en vilja att följa det som är autentiskt, vilket 
inte är konstigt. Vem vill följa en vindflöjel?

Problemet blir bara i tider av kris, så verkar var och 
varannan person som har googlat någonting någon gång, 

tro att de är expert på området. 
Vidare sprids kraftig desinfor-
mation, för att underminera 
myndigheters auktoritet. Detta 
blir en farlig giftcocktail.

Många länder styrs av ledare, 
som kommit till makten i köl-
vattnet av denna kunskapens 
kris. Jag tänker exempelvis på 
President Trump i USA.

Naturligtvis är det ytterst politiker som måste och 
ska fatta beslut, men det är naturligtvis rimligt att de är 
baserade på kunskap från dem som är proffs. Problemet 
i dagens värld är att vad som helst kan framstå som sant 
i en perfekt storm på Twitter. Men sanningen är att en 
kan inte twittra bort Corona. Det finns bättre och sämre 
åtgärder. Kort sagt: kunskap är bra!

Därför är jag glad. Jag är glad att jag lever i ett land där 
statsminister Stefan Löfven håller presskonferens ihop 
med ansvariga för MSB, Socialstyrelsen och Folkhälso-
myndigheten. Detta för att de tydligt visar på en enad, 
evidensbaserad front mot denna pandemi. Extra glad blir 
jag över att jag kommer rösta igenom 75 miljoner för att 
motverka desinformation på sociala medier.

Naturligtvis innebär inte det jag skriver att alla beslut 
måste vara riktiga. Detta måste utvärderas i efterhand.  
”Vi ska hålla ihop som land”, säger Stefan Löfven. Jag är 
glad att vår statsminister och vårt land utgår från dessa 
rimliga principer.

Hur går det då med dömandet? Jag håller fortfarande på, 
men inte så ofta och inte på så hög nivå. Hellre än bra, skul-
le någon kanske säga. Men jag använder fortfarande prin-
cipen vid svårbedömda beslut: blås hårt och se självsäker 
ut. Det gör jag dock enbart på isen. Aldrig som politiker!
Mathias Tegnér

Mathias Tegnér valdes hösten 2014 in i Sveriges Riksdag. 
Han är Tyresös enda riksdagsman. Han har bott i Tyresö i 
nästan hela sitt 38-åriga liv, är gift och småbarnspappa. 
Innan riksdagsarbetet jobbade Mathias på Hennes & Mauritz 
som Accounting Manager där han bland annat var delaktig i 
företagets expansion i Malaysia och Australien. På Handels-
högskolan i Stockholm utbildade han sig till civilekonom. 
Mathias har också ett genuint idrottsintresse och är vice 
ordförande  för Stockholms Ishockeyförbund, dessutom 
dömer han ishockey.

Tyresös röst i Riksdagen

FOTO: CHRISTER KÄLLSTRÖM

Delar du våra värderingar om allas lika värde? Om goda möjlig
heter att utvecklas och en bra välfärd för alla? Som medlem i 
Socialdemokraterna  i Tyresö väljer du själv hur aktiv du vill  
vara. Du bestämmer själv om du bara vill visa ditt stöd för  
våra grundidéer  och få information om vår politik eller  
om du vill aktivt delta i vår politiska verksamhet .

Du anmäler dig antingen via vår hemsida  
www.socialdemokraterna.se/tyreso  
eller ring 712 80 30.

VÄLKOMMEN ATT BLI MEDLEM I 
SOCIALDEMOKRATERNA I TYRESÖ

Internationella kvinnodagen 
uppmärksammades

Pernilla Alexandersson föreläste om föreläsning om jämställdhet, mångfald och normer. FOTO: TYRESÖ NYHETER

Om internationella kvinnodagen 8 mars
I många delar av världen saknar kvinnor fortfarande rätt att själva 
bestämma över sin ekonomi och sina arbetsvillkor, att utbilda sig och 
att ha tillgång till livsviktig sjukvård. Likaså utsätts många kvinnor 
dagligen världen över för våld och kränkande behandling. På FN:s initia-
tiv blev Internationella kvinnodagen officiell år 1977. Budskapet med 
Internationella kvinnodagen är att uppmärksamma ojämställdhet och 
kvinnors situation i hela värden.

JÄMSTÄLLDHET För att sätta fokus på den ojämna fördelningen av 
makt och inflytande mellan män och kvinnor anordnade Tyresö kom-
mun i samarbete med svenska kyrkan en föreläsning om jämställdhet, 
mångfald och normer. Föreläsningen hölls i anslutning till internatio-
nella kvinnodagen den 8 mars. Inbjuden gäst var genusingenjören 
Pernilla Alexandersson.

Var och varannan 
person som har googlat 
någonting någon gång, 
verkar tro att de är 
expert på området.
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SKOLA På Tyresö gymnasium 
kan många elever ta chansen 
och göra sin praktik eller APL 
som det heter i utlandet. Tidi-
gare har eleverna på hotell- och 
turismprogrammet haft den 
möjligheten men från och med 
hösten utökas det till även 
fordonsprogrammet och hant-
verksprogrammet med inriktning 
frisörstylist.

En av eleverna som tog chansen 
att göra praktiken utomlands är 
Amanda Lisell. Redan när hon 
började gymnasiet så var hennes 
mål att få göra utlandspraktik. Så 
blev det också, hon gjorde praktik 
både på Teneriffa och i Turkiet.

Fått anställning
Nu har hon dessutom fått en 
anställning som turistguide i just 
Turkiet. För henne har möjlighe-
ten som hon fick via Tyresö gym-
nasium betytt jättemycket.

– Verkligen, både för mig per-
sonligen men också har det betytt 
jättemycket när jag fick det här 
jobbet, berättar hon. Jag växte 
jätte mycket, det var en omställ-
ning och jag fick utmana mig själv. 
Men jag blev mer självsäker, vågar 
ta för mig mer och vet mina förut-
sättningar och vad jag faktiskt kan 
göra.

– Utlandspraktiken hade nog 
betydelse för att jag fick jobbet 
också, fortsätter hon. Jag har 
erfarenhet av att arbeta utom-
lands, vet hur det är och hur det 
fungerar. Jag var också under min 

praktik i Turkiet på besök på före-
tagets huvudkontor vilket jag tror 
också spelade roll.

Trivdes himla bra
Amanda menar att Tyresö gym-
nasium som skola också har gjort 
mycket för henne, hennes möjlig-
het att få arbeta utomlands och 
att klara en gymnasieutbildning 

med höga betyg och nästan 100 
procent närvaro.

– Jag trivdes så himla bra på 
gymnasiet, säger Amanda. Med 
lärarna, klassen och utbildning-
en, egentligen med allt. Jag tycker 
verkligen inte att ryktet som gym-
nasiet hade för några år sedan 
stämmer. Det är fantastisk skola 
som verkligen ger bra möjligheter.

– Man måste ha rätt tankesätt 
när man åker på utlandspraktik, 
berättar hon. Det är annorlunda 
att komma ut, man bor själv, tar 
hand om sig själv i ett nytt land. 
Det är som att bo själv och ha ett 
riktigt jobb, det var lite läskigt i 
början men verkligen superkul 
och man växer verkligen.

ooo

Från Tyresö till Turkiet:

Gymnasiet gjorde det 
möjligt för Amanda

Amanda Lisell ska snart åka till Turkiet för att börja arbeta som turistguide. FOTO: TYRESÖ NYHETER
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Delikatessboden 
i Tyresö strand 
lanserar  egen öl

ÖL Ölen har tagits fram i samarbe-
te med Gamla Enskede bryggeri. 
Delikatessboden uppger att det 
kändes självklart att de skulle ha 
en egen öl när de fick frågan. Ölen 
som är på 3,5 procent uppmanas 
att njutas till god mat, goda ostar, 
eller vid grillen tillsammans med 
goda vänner.

ooo

Bostadsrätts-
priserna fortsätter 
öka i Tyresö
BOSTAD Enligt svensk mäklarsta-
tistik har bostadsrättspriserna i 
Tyresö ökat med 8,7 procent de 
senaste 3 månaderna och under 
de senaste 12 månaderna med 7 
procent. För villor är prisökning-
en de senaste 3 månaderna 6,9 
procent och de senaste 12 måna-
derna har priserna ökat med 6,8 
procent.

ooo

Kommunfull-
mäktige inställt
POLITIK Tyresö kommun har 
beslutat att ställa in kommun-
fullmäktiges sammanträde den 
26 mars utifrån rådande Corona-
pandemi. Beslutet togs efter att 
man konstaterat att det inte finns 
några brådskande ärenden som 
skulle påverkas av ett inställt 
möte.

ooo

Riktlinjer kring 
Barnrättslagen
LAG Kommundirektör har fast-
ställt riktlinjer för handläggning 
och prövning enligt Barnrättsla-
gen. Syftet är att skapa förutsätt-
ningar för ett systematiskt arbete 
med att stärka barn rättigheter 
och säkerställa att rättigheterna 
kommer Tyresös barn och unga 
till godo.

ooo

Tyresö klättrar i 
trygghetsrankning
TRYGGHET Tyresö kommun stär-
ker sitt resultat i SKR:s öppna 
jämförelser om trygghet och 
säkerhet. Kommunen klättrar 
från förra mätningens 126:e pla-
cering till 105. Jämförelserna 
bygger på ett sammanvägt värde, 
grundat på hur vanligt det är med 
personskador, olyckor och brott 
i kommunen. Personskador och 
utvecklade bränder har minskat i 
kommunen och brottsanmälning-
arna har ökat.

ooo

April handlar om klimatet
MILJÖ Under april genomförs 
”Earth Month” i Tyresö med 
aktiviteter och tävlingar för att 
belysa vad vi alla kan göra för 
att minska vårt klimatavtryck 
och skapa ett hållbart samhälle. 
Aktiviteterna kommer att både 
uppmärksamma men också 
inspirera privatpersoner och före-
tag till handling.

Maten vi äter kan ha stor eller 
liten inverkan på vårt klimat-
avtryck. För att hjälpa kommu-
nens invånare att göra smarta, 
klimatvänliga, matval uppmunt-
rar kommunen restauranger och 
mataffärer erbjuda klimatsmart 
mat under Earth Month. Man ska 
som kund kunna leta efter Earth 
Month-symbolen eller fråga per-
sonalen om man vill välja det kli-
matsmarta matalternativet.

Under Earth Month kommer 
invånare också att kunna träffa 
personal från kommunen den 
28 mars där du ges möjlighet 
att testa ditt klimatavtryck och 
lära dig om biologisk mångfald. 

Under samma helg arrangeras en 
heldag i Alby i miljöns tecken där 
man kan gå en fyra kilometer lång 
guidad tur i Alby Naturreservats 
mångfald av naturmiljöer.

Månaden avslutas med Klimat-
dagen i Tyresö centrum. Under 

denna dag ges man möjlighet att 
möta föreningar och företagare 
som tipsar om hur du och ditt hem 
kan bli mer hållbart. Fokus kom-
mer ligga på de områden i din var-
dag som kan göra största skillnad.

Earth Month är också startskott 

för kommunens eget arbete med 
att ta fram ett nytt hållbarhetspro-
gram med målet om att leva upp 
till visionen om att ”I Tyresö finns 
det hållbara livet”. På kommunens 
hemsida kan du läsa mer.

ooo

Det är här och nu det gäller, enligt demonstranterna. Senare kan det vara för sent. FOTO: TYRESÖ NYHETER
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Tvätta händerna!

Björn Taubert som är medicinsk ansvarig läkare på Folkets vårdcentral i 
Tyresö. FOTO: TYRESÖ NYHETER

Maj Ingels är kommunens säkerhetschef. FOTO: TYRESÖ NYHETER

Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, minst 20 sekunder. Tvätta alltid händerna när du kommer hem 
eller när du kommer till ditt arbete efter att ha varit ute, före måltid, vid mathantering och efter ett toalettbesök. 
 FOTO: TYRESÖ NYHETER

Teckentolkat Andra språkkrisinformation.se

Så hanterar Tyresö Coronaviruset

VÅRD Vårdcentralerna är inte 
den sjukvård man ska uppsöka 
om man befarar att insjuknat 
i den influensa som den nya 
Corona viruset orsakar.

Har Region Stockholm gett några 
direktiv till vårdcentralerna?
– Ja, säger Björn Taubert som är 
medicinsk ansvarig läkare på Fol-
kets vårdcentral i Tyresö. Regio-
nen har kommit med enkla och 
tydliga direktiv som är lätta att 
följa.

– Redan i receptionen ställs vid 

behov frågan om man varit utom-
lands och främst i någon av de 
hårdast drabbade områdena. Det 
är viktigt att man själv kontaktar 
sjukvårdsupplysningen på telefon 
1177, om man misstänker att man 
smittats. Då ska man inte söka sig 
till vare sig en vårdcentral eller till 
akutsjukvården.

Den informationen möts man 
av redan innan man kommit in på 
vårdcentralen. Samtliga vårdcen-
traler har fått samma information 
från regionen.

ooo

Här finns aktuell information

I kommunerna planeras det för olika insatser 
på grund av smittoriskerna med Coronaviruset. 
Tyresö är inget undantag och kommunens säker-
hetschef Maj Ingels har en hektisk tillvaro.

– Det pågår en ständig planering 
på olika nivåer, säger Maj Ingels, 
kommunens säkerhetschef. Kom-
munens ledningsgrupp träffas två 
gånger per vecka med anledning 
av Coronaviruset. Alla förvalt-
ningar kan både ge och få infor-
mation vid dessa tillfällen.

Kommunen arbetar med en så 
kallad fyrfältare för att skapa en 
bra bild av situationen. Fyrfälta-
ren är uppbyggd enligt följande:
1. Fakta. Vad har hänt? Vad har 

vi gjort?
2. Antagande. Analys och plane-

ringsförutsättningar.
3. Inriktning. Gemensam mål-

bild–inriktning, Vår övergri-
pande åtgärdsplan.

4. Kommunikation. Målet med 
kommunikation, Målgrupper 
och kanaler.

– Jag uppdaterar fyrfältaren dagli-
gen beroende på händelseutveck-
lingen. Den är ett bra verktyg att 
planera med.

Finns det någon samordning i 
länet där Tyresö deltar?
– Ja på flera nivåer, säger Maj 
Ingels. På regionnivå har länets 
alla kommundirektörer och hög-
sta chefer för olika myndigheter 
ett inriktande forum, två gånger 
i veckan. Detta sker genom en 
telefonkonferens. Då beslutas 
hur alla aktörer ska förhålla sig. 
Alla får med detta samma infor-
mation och kan ge samma bud-
skap. Dessutom finns ett så kall-
lat samordnade forum som också 
har telefonkonferens två gånger i 
veckan. Här organiseras aktivite-
ter utifrån det beslut som fattats 

av det inriktande forumets beslut.
Regionen är ju ganska stor. Har 
Tyresö något samarbete på när-
mare håll, till exempel på Söder-
törn?
– Vi är en av de tio kommuner 
som ingår i Södertörns Brandför-
svarsförbund. Här har vi sedan 
länge en upparbetad ordning där 
vi har Rakelkonferens* en gång 
per vecka för att delge varandra 
säkerhetsfrågor och allmänt läge i 
våra kommuner, säger Maj Ingels. 
Nu finns självklart Corona på dag-
ordningen också vid dessa möten. 
Det ger goda möjligheter till sam-
ordning på nära håll.

ooo

* Rakel är ett hjälpmedel för ledning och 
samverkan för organisationer, och syste-
met är utformat för att kunna användas i 
vardagen såväl som vid olyckor eller kriser.

Vad gör vårdcentralerna?
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TYRESÖ GYMNASIUMS AULA

Biljetter 220:- och mer info www.platsbokning.se
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Vad är Krisinformation.se?
Det är en ingång till krisinformation från 
myndigheter, kommuner och andra som har 
ansvar i en kris. Krisinformation.se ger en 
samlad bild av läget och vägleder vidare till 
information hos ansvariga myndigheter.

Vem är ansvarig?
Myndigheten för samhällsskydd och bered-
skap, MSB, ansvarar för driften av webbplat-
sen. 

Vilka källor används?
Informationen kommer från olika myndig-
hetskällor, som kommuner, landsting, SOS 
Alarm och länsstyrelser. Redaktionen på 
Krisinformation.se sammanställer informa-
tionen. Varje källa ansvarar för sin informa-
tion. 

Vad styr innehållet?
Människors behov av information styr inne-
hållet. All information är bekräftad av ansva-
riga myndigheter.

Krisinformation.se har beredskap dygnet runt 
och följer händelser runt om i världen som kan 
ha betydelse för svenskar eller personer med 
kopplingar till Sverige. Krisinformation.se samlar 
också myndigheters information om hur man 
som privatperson kan förebygga och hantera 
kriser. 

FÖRE

Krisinformation.se förmedlar bekräftad information från myndigheter och 
andra ansvariga till allmänheten vid samhällsstörningar och kriser. 

Fakta

UNDER
Under en kris ger Krisinformation.se allmän-
heten en översiktlig bild av vad som har hänt 
genom att sammanställa och sprida information 
från myndigheter, kommuner och andra organi-
sationer. Det går också att ställa frågor till redak-
tionen via Facebook och Twitter.

Efter krisen fortsätter redaktionen att beskriva 
hur den som har drabbats av en kris kan få hjälp 
och stöd.

EFTER

Krisinformation.se
redaktionen@krisinformation.se

Krisinformation

@krisinformation

blogg.msb.krisinformation.se

@krisinformation

 Ladda ner vår nya mobilapp!
 I appen kan du få notiser för Viktigt med-
delande till allmänheten (VMA) och nyheter från 
Krisinformation.se. I ditt flöde kan du också välja att 
se varningar från SMHI och trafikmeddelanden från 
Trafikverket. 

Du väljer själv vilka geografiska områden som du vill 
följa. Du får också checklistor för hur du kan förbere-
da dig inför en kris. Ladda ner appen i App Store eller 
i Google Play. 

LJUD Dagens hantering av mas-
sor bidrar till problem på flera 
sätt. Den ger stora mängder 
transporter, med miljöpåverkan 
och trafikbelastning som utmär-
kande problem. För att komma 
undan det har Tyresö kommun 
börjat använda sig av tätortsnära 
krossning.

Det betyder att man har platser 
i närheten av byggplatser och 
infrastrukturprojekt där man kan 
återvinna massorna och använda 
de igen i samma projekt eller 
andra närliggande projekt. Det 
ger bättre ekonomi, mindre mil-
jöpåverkan och mindre belast-
ning på trafiken. I Tyresö finns en 
sådan plats i Tyresö Strand.

Ska få ner bullernivåerna
För att göra det så bra som möjligt 
för de som bor i närheten deltar 
Tyresö kommun i ett Vinnova-
finansierat projekt tillsammans 
med bland annat företaget Eco-
loop och Stockholm stad. Projek-
tet heter ”Tätortsnära krossning 
och masshantering” och syftar 
till att identifiera och genomföra 
åtgärder för att få en tystare mas-
såtervinning.

– Att vi arbetar aktivt med bul-
ler kommer påverka tyresöborna 
positivt, säger Carina Lindberg 
som är projektledare i Tyresö 
kommun. Tanken är att vi ska få 
ner bullernivåerna på platsen i 

Strand så att medborgarna får en 
bättre situation.

– Det handlar dels om att öka 
kraven i upphandlingar, ge bättre 
stöd och information till entrepre-
nörer men också att ändra sättet 
vi mäter buller på. Bland annat 
utreder vi en skärpt bullermät-
ningsmodell där vi mäter buller 
i realtid. Då blir åtgärder mycket 

mer flexibla vid ändrade förhål-
landen och vi kan ha en bättre 
direktdialog med verksamheten.

Bättre dialog
En annan stor del av projektet 
handlar om att förbättra kommu-
nikation, dialog och information i 
samband med krossning.

– Med en bättre modell kan vi 

dels ha en bättre kommunikation 
med våra medborgare, det kan 
handla om information om kross-
ning, om vad som är buller och vad 
som är störande. Realtidsmätning 
av buller i kombination med snab-
bare kommunikation med verk-
samheten gör att vi snabbare kan 
hantera klagomål och liknande.

ooo

Tystare krossning i Tyresö

Tystare krossverksamhet att vänta. FOTO: TYRESÖ NYHETER

Handlingsplan för 
kemikaliesmarta
MILJÖ Kommunledningsgruppen 
har fastställt dokumentet ”Hand-
lingsplan för kemikaliesmarta 
förskolor i Tyresö”. I handlings-
planen finns 63 åtgärder som ska 
hjälpa kommunens förskolor att 
minska på kemikalier i exempel-
vis städmaterial och leksaker.

ooo

Hus rivs för fler 
bostäder

BYGGE Helgen 14–15 mars påbör-
jades rivningen av tre enskilda hus 
på Maria Sofias väg. Husen rivs för 
att i ett senare skede möjliggöra 
fler bostäder i området. Sedan tidi-
gare finns planer på att bygga fler-
bostadshus i tre till fem våningar 
med cirka 120 smålägenheter.

ooo

Ny gång- och 
cykelväg
TRANSPORT Tyresö kommun 
anlägger en ny gång- och cykelbana 
på Krusbodavägen mellan Mygg-
dalsvägen och Wättinge Gårdsväg. 
Den trafiksäkrar barnens väg till 
Dalskolan, samtidigt som den bin-
der ihop två stora cykelstråk.

ooo
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En sista hälsning som räddar liv
Din minnesgåva gör stor skillnad. Kontakta oss på 
010  – 199 33 00 eller lakareutangranser.se Tack!

PG: 90 06 03 – 2

Internationell prägel 
på Tyresö gymnasium!

Michael Krobath på besök i Dresden för att förbereda för utlandspraktik. FOTO: PRIVAT

Från och med höstterminen 2020 
så kommer även elever på for-
donsprogrammet, hantverkspro-
grammet frisör/stylist och gymna-
siesär att erbjuda utlandspraktik. 
Hotell och turism gör praktik i 
England och på Teneriffa, for-
donsprogrammet, frisör/stylist 
och gymnasiesär kommer att ges 
möjlighet till praktik i Tyskland.

Många fördelar
Michael Krobath, förstelärare på 
Tyresö gymnasium och ansvarig 
för internationaliseringsprojek-
ten på skolan, ser många fördelar 
med att göra sin praktik utom-
lands.

– Den stora vinsten är att de 
lär sig väldigt specifika yrkeskun-
skaper som vi inte kan erbjuda i 

Sverige, berättar han. Men de blir 
också mer självsäkra, växer oer-
hört som människor och får mas-
sor med erfarenheter, både per-
sonliga och yrkesmässiga. Sedan 
får de förstås bättre språkkunska-
per och högre anställningsbarhet, 
det är en stor merit på CV:t att ha 
gjort utlandspraktik.

EU finansierar
Utlandspraktiken på Tyresö gym-
nasium finansieras genom EU och 
det stora Erasmus+ projektet som 
syftar till att stärka utbyten mel-
lan medlemsländerna. Vinsterna 
bedöms också vara jättestora när 
det gäller både gymnasiet som 
helhet men också för Tyresö kom-
mun.

– Det gör det absolut, säger 

Michael Krobath. Vi får med-
borgare som är världsvana, som 
tar med sig idéer och erfarenhe-
ter tillbaks till kommunen och 
använder detta i arbetslivet men 
också i nyföretagande. Det stär-
ker också Tyresö gymnasium att 
vara en internationell skola, både 
i attraktivitet men också att som 
skola utvecklas. Det ökar innova-
tionen och kreativiteten på gym-
nasiet och sätter spår i undervis-
ning, framförallt när eleverna 
läser entreprenörskap och startar 
UF-företag.

– Jag är förstås jätteglad att 
vi kan utveckla det här, fortsät-
ter han. Eleverna har verkligen 
superkul, de får erfarenhet och 
nya vänner. Många åker tillbaka 
efter studenten för att hälsa på 
eller till och med arbeta. En av 
våra elever som tog studenten i 
somras, Amanda, gjorde APL i 
bland annat Turkiet och nu åker 
hon tillbaka för att arbeta där. Det 
är jättekul!

ooo

UTBILDNING Sedan några år tillbaka erbjuds elever på Tyresö gymna-
sium att genomföra delar av sin praktik, eller APL (arbetsplatsförlagt 
lärande) som det egentligen heter, utomlands. Från början var det ett 
fåtal elever på Hotell- och turismprogrammet som gjorde utlandsprak-
tik. Sedan utvecklades det till hela HT-programmet och nu utökas det 
ytterligare.

NYHETER nyhetstips: redaktion@tyresonyheter.nu
hemsida: www.tyresonyheter.nu

Äntligen anas våren, det är ljuset som gör det. Den 5 mars 
har jag kryss i almanackan. När jag jobbade var det ljust 
både när jag gav mig i väg och när jag kom hem den dagen. 

I mars kan jag fira både kvinnodag och bröllopsdag, allt medan 
frösådden på fönsterbrädan börjar gro. Det är roligt att så frön 
och väldigt enkelt.

Problemen kommer senare när det visar sig att det blev myck-
et mer än planerat. Varje år tänker jag att i år ska jag inte ha 
så många tomatplantor, inte så många små växter som behöver 
pysslas om och var i all världen ska de grävas ner i maj. Tyre-
sö Trädgårdssällskap har växtloppis längre fram i vår, där kan 
medlemmarna dela med sig av sitt överflöd och lätt byta till sig 

annat. Lika praktiskt för dig som 
plötsligt kommer på att det vore 
roligt att ha en tomatplanta.

Det finns många föreningar i 
vår kommun. En förening inne-
bär gemenskap och kunskap 

kring ett delat intresse. Mars är ofta årsmötestid. Du är säkert 
medlem i någon förening och sitter där med kallelsen och tvekar. 
Var inte rädd, det är kul att dela intresse med andra.

Jag är en odlande människa men inte bara växter utan även 
bin. En vanlig fråga som jag får är: Hur mår bina? Än så länge kan 
jag inte öppna mina kupor för vårundersökning men jag vet att 
alla mina samhällen hittills åtminstone lever. Det strömmar ut 
en varm luftström när man sticker in handen i flusteröppningen 
och jag har gläntat på locket och lyssnat. Våren är en farlig tid för 
mina bin. Den milda vintern har sannolikt ökat aktiviteten och 
därmed foderåtgången. Det är i april som bina svälter ihjäl om 
inte biodlaren har koll och stödmatar vid behov. Jag har italien-
ska bin av rasen ligustica. Italienska bin vaknar lite tidigare än 
andra bin. De är snälla och samlar gärna honung. Alla biraser har 
en viloperiod på vintern men risken är att mina sätter igång innan 
sälgen och maskrosorna blommar.

Jag har planterat en speciell sälg som blommar två veckor tidi-
gare än den vanliga och den är värdefull som matresurs för mina 
älsklingar. Två veckor kan betyda skillnaden mellan överlevnad 
och undergång.

I år har jag varit på snödroppsresa i England. Du vet våra vita 
svenska vitsippsbackar, i England har man i stället snödropps-
fält, helt osannolikt för en svensk. Och inte vilka snödroppar 
som helst, nej här pratar vi om samlare, skrönan säger att en 

sann galantofil det vill säga snö-
droppe-nörd har speglar ovanpå 
skospetsarna för att helt kunna 
njuta av variationerna. Jag kom-
mer aldrig mer att betrakta en 

snödroppe annat än som ett litet underverk. 2 400 olika varian-
ter med olika namn lär det finnas. Jag inhandlade tre exemplar 
”Samuel Annott”, som doftar honung och älskas av bin.

I England har det regnat betydligt mer än här hemma i vinter. 
Stövlar i packningen var ett måste, på hemresan var de fyllda av 
julrosor. Om du undrar, så får man faktiskt föra ut växter från 
England och ta in dem i Sverige. Hur det blir nästa år efter brexit 
är det ingen som vet. Så det är bara att njuta av blommor och bin. 
Ha det bra! önskar dr Lena.

ooo

TN-doktorn:
Ljuset gör att 
våren anas

Lena Hjelmérus är pensionerad överläkare, 
specialist i geriatrik och diplomerad i pallia-
tiv medicin. Hon är även St Lukasterapeut. 
Kunnig och engagerad i äldrevården i Tyresö. 
Radiomakare vid Tyresöradion.

”Varje år tänker jag att 
i år ska jag inte ha så 
många tomatplantor.”

”I år har jag varit  
på snödroppsresa.”

Snart börjar föräldravandringarna

Kommunen har ansvaret för 
vandringarna och ser till att sche-
malägga och organisera dem till-
sammans med fritidsverksamhe-
ten i Tyresö.

Tillsammans med kyrkan
Vandringarna arrangeras tillsam-
mans med Svenska kyrkan.

Varje klass i Tyresö är ansva-
rig för en helg per år, i vissa fall 
kan det också handla om ett visst 
antal pass för en helg.

Ett pass per barn
Passen man är ute och vandrar är 
två timmar långa och tanken är 
att alla föräldrar ska ha ett pass 

per barn. Man vandrar antingen 
fredag eller lördag kväll mellan 
20.00–22.00 eller 22.00–24.00.

Det finns särskilda turer som 
man som förälder vandrar på sina 
pass. Alla föräldrar med barn i 
årskurs 6–9 får ett brev hemskick-
at när det närmar sig och sedan 
utgår vandringarna från tre plat-
ser i kommunen, Nyboda fritids-
gård, Kringlans fritidsgård eller 
församlingshemmet vid Tyresö 
kyrka beroende på vart man bor.

ooo

TRYGGHET Tyresö kommun lånar tonårsföräldrar under två timmar 
per läsår far att skapa mer trygghet och få fler vuxna på stan. Enligt 
Tyresö kommun är tanken att föräldrarna ska göra det som de kan 
bäst: prata och ta kontakt med tonåringar.
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Amandine Cloget: Stipendiet till-
delas för att Amandine ska kunna 
genomföra ett projekt med hand-
gjorda plädar från Uddby gård. 
Större delen av materialet samt 
själva plädarna kommer att vara 
tillverkade i Tyresö. Under namnet 
Fibraquarelle lanserar hen sig 
professionellt via webb och sociala 
medier.
 Förutom plädarna tillverkar 
Amandine handdukar, sjalar, 
tallriksunderlägg med mera. Hen 
fanns även representerad med två 
konstverk i Konsthallens julsalong 
2019. FOTO: TYRESÖ KOMMUN

Mélanie Baker Hörnstein: Stipen-
diet delas ut till stöd för hennes 
verkstad på Brevikshalvön. Mélanie 
är keramiker på heltid och mest 
känd för sina karaktäristiska och 
vackra vaser. Dessa gör hon från 
grunden från drejning till glasyrtill-
verkning och bränning.
 Mélanies konst syns även utan-
för Tyresö, bland annat i olika inred-
ningsreportage och som medlem 
i Konsthantverkarna i Stockholm. 
Under hösten kommer man att 
kunna titta på hennes konstverk i 
konsthallen i Tyresö centrums bib-
liotek. FOTO: TYRESÖ KOMMUN

Konstnärskolonin i Tyresö

Richard Bergh bodde flera 
somrar  i Klockargården  

vid Orrnäset. Konstverket  
målades 1913 och är i  

Lärarförbundets ägo.

När prins Eugen Tyresö i augusti 
1891 besökte Tyresö för för-
sta gången vaknade intresset 
att skaffa sig ett sommarhus. 
Nu blev det inget eget ställe. 
Istället hyrde han från 1894 
förvaltarbostaden Lilla Tyresö, 
eller Prinsvillan som den kom att 
kallas, av markis Claes Lager-
gren, som 1892 förvärvat godset 
Tyresö slott.  Prinsen tillbringade 
somrarna fram till 1912 här och 
många av hans målningar har 
motiv från Tyresö. Till Lilla Tyresö 
bjöd prinsen in en rad konst-
närsvänner som också hämtade 
många motiv till sina konstverk 
här.

Prins Eugen, Målarprinsen, levde 
under åren 1865 till 1947. Han 
var den yngsta sonen till Oscar II. 
Redan 1885 hade prinsen börjat 
måla och fann. I Tyresö målade 
han många av sina mest kända 
verk. Förutom måleri var prinsen 
också en flitig fotograf.

… var en av de konstnärer som 
tillbringade flera somrar i konst-
närskolonin Tyresö. Bergh var 
huvudsakligen porträtt och figur-
målare men gjorde också en hel 
del landskapsmålningar. Han 
bodde ibland annat i Klockargår-
den.

Prins Eugen kom bra överens 
med honom. Han kallade honom 
hederspascha, vilket framgår av 
ett brev från prinsen till Carl Anton 

Ossbahr den 31 december 1908. 
Richard Bergh, född 28 december 
1858 i Stockholm, död 29 januari 
1919 i Storängen, Nacka.

Han var elev vid Beskowska 
skolan 1868–1876; elev av E. Per-
séus 1877; studerade vid Konsta-
kademien 1878–1881; fullföljde 
sina studier i Paris. Utställde för 
första gången i Paris 1883; bosatt 
i Paris till slutet av 1889; svensk 
kommissarie för konstutställ-

ningen vid världsutställningen 
i Paris; tillerkändes utställning-
ens hedersmedalj; bosatt i Sve-
rige efter 1889. Han utnämndes år 
1915 till överintendent för Natio-
nalmuseum och han var starkt 
engagerad i Konstnärsförbundet.

Richard Bergh var också sak-
kunnig angående ritningar till 
glasmålningar i Strängnäs dom-
kyrkas korfönster 1916.

ooo

Årets kulturstipendiater

PRIS Varje år delar Tyresö kom-
mun ut kulturstipendier för att 
stimulera kommunens kulturella 
liv och för att uppmuntra och 
stötta kulturellt verksamma per-
soner i kommunen.

Stipendiet fördelas av kultur- och 
fritidsnämnden och det är kom-
munfullmäktige som varje år 
bestämmer hur mycket pengar 
som ska delas ut.

I år går stipendiet till konst-
hantverkaren Amandine Coget 
och keramikern och konstnären 
Mélanie Baker Hörnstein. De får 
vardera 15 000 kronor och utdel-
ningen kommer att ske på Tyresö 
kommuns nationaldagsfirande 
den 6 juni.

ooo

Richard Bergh …

Dubblat antal 
feriejobb i Tyresö
ARBETE Under 2020 kommer 
Tyresö kommun att erbjuda 200 
feriejobb, vilket är en fördubbling 
jämfört med 2019. Ett antal plat-
ser tilldelas projektet ”Tillsam-
mans för Granängsringen”.

ooo

Hyrorna i Tyresö 
bostäder höjs
HYRA Tyresö bostäder är efter 
förhandlingar med Hyresgäst-
föreningen överens om hyror för 
2020. Från och med den 1 mars 
2020 höjs hyran med 2 procent 
för Tyresö bostäders över 6 000 
hyresgäster. Höjningen gäller 
för samtliga bostadslägenheter 
förutom för de nyproducerade 
lägenheterna Hasselbacken samt 
vårt trygghetsboende Björkber-
get, som får en hyresjustering på 
1,5 procent.

ooo

Kulturprogram
AKTIVITET Nu kan du läsa bro-
schyren med vårens kulturpro-
gram som kommunen anordnar. 
Den finns att hämta på bibliotek 
och Servicecenter eller läs den 
direkt på tyreso.se.

De kulturprogram som Tyresö 
kommun arrangerar samlas i en 
broschyr som ges ut inför varje 
vår och höst. Här finns även kul-
turella samarrangemang där kom-
munen är en part.

ooo

Bestämmelser för  
Tyresö kommuns kulturstipendier
§ 1 
Kulturstipendier fördelas ur belopp fastställt av Tyresö kommunfullmäktige genom årligt anslag. Stipendierna 
fördelas av kultur- och fritidsnämnden i enlighet med vad nedan angives.

§ 2 
Kulturstipendierna har till syfte: 
att stimulera kommunens kulturella liv och 
att vara uppmuntran och stöd åt kulturellt verksamma personer i kommunen.

§ 3 
Stipendier kan utgå till personer som utövar kulturell verksamhet inom konst, musik, litteratur, teater, dans, 
film, foto med mera eller som på annat sätt främjar kulturell verksamhet i kommunen.

§ 4 
Inbjudan att söka stipendium utannonseras i november. Senast den 31 januari 2020 ska ansökningshandling-
arna vara kommunen tillhanda.

Kultur- och fritidsnämnden äger rätt att tilldela stipendier till personer som ej själva lämnat ansökan.

 SJÄLVPORTRÄTT FRÅN 1889
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Allt inom mark- grund- 
och VA-anläggningar

              

Tel. 0708-770 313 • www.bilschakt.se

Försäljning och service av
cyklar och mopeder. Maskiner 
för tomt och trädgård året 
runt. Nu även fiskeredskap.

Tel 798 99 77
www.motorallservice.com

Alléplans Pizzeria
Trollbäckens C

(Kumla allé 2)

Servering 
och avhämtning

www.alleplanspizzeria.se

08-712 22 40

Alléplans Pizzeria
Trollbäckens C

(Kumla allé 2)

Servering 
och avhämtning

www.alleplanspizzeria.se

08-712 22 40

I nästa tidning 
är det kanske 
ditt företag 

som syns här?
annons@tyresonyheter.nu

NYHETER nyhetstips: redaktion@tyresonyheter.nu
hemsida: www.tyresonyheter.nu

Ökad trygghet med kameror
Ansökan om att sätta upp kameror 
har föranletts av en förstudie gjort 
av säkerhetschefen för att kartläg-
ga vilka platser i kommunen som 
skulle kunna vara aktuella. Slutsat-
sen av denna förstudie är att den 
största otryggheten finns i området 
kring Granängstorget och i Troll-
bäckens centrum. Det är även här 
de flesta grova brott skett, förutom 
personrånen. Ansökan om att sätta 
upp kameror kommer därmed att 
gälla vid dessa områden.

Kommunstyrelsens ordföran-
de, Anita Mattsson kommenterar 
beslutet:

– Vi har tyvärr några platser i 
kommunen som är extra brotts-
utsatta. Det ska vi inte ha, i Tyresö 
ska man aldrig behöva känna sig 

otrygg, varken där man bor eller 
vill röra sig. Dessa satsningar, till-
sammans med mer resurser till 
fältassistenter, sensorbelysning, 
fler sommarjobb, ”Tryggare Gran-
ängsringen” och satsningar på sko-
lan, skapar goda möjligheter att 
arbeta, både brottsförebyggande 
och -avskräckande för att minska 
brottsutsattheten vid dessa områ-
den. Dessutom kan kameror vara 
till god hjälp för att klara upp brott.

Framöver kommer kommunen 
också att arbeta för bättre belys-
ning och upprusta offentliga mil-
jöer för att öka tryggheten. Ansö-
kan om kameror hanteras av läns-
styrelsen som slutligen beviljar 
tillståndet.

ooo Tyresö kommun hoppas på ökad trygghet med hjälp av fler övervakningskameror. FOTO: TYRESÖ NYHETER

Helena Jarby, Peter Berg och Anne-Marie Persson. FOTO: TNMaria Björn och Deolinda Barbosa. Undersköterskorna Jan Bosak och Amina Eljaouni.

Möte med hemtjänstpersonal

Till det kommer 18 personer som 
antingen arbetar på kommunens 
dagverksamhet, lokalen ligger 
vägg i vägg med hemtjänstloka-
len, eller korttidsboendet som 
ligger högre upp i samma hus. 
Sammantaget hjälper personalen 
i dagsläget drygt 1 100 personer 
med olika behov av hjälp. Det kan 
röra sig om allt från städning och 
handling till att hjälpa personer 
med stora vård- och omsorgsbe-
hov och som därmed får besök 
flera gånger per dygn. Alla per-
soner som har behov av hjälp på 
natten, oavsett man valt kom-

munal eller privat hemtjänst, får 
hjälp av kommunens nattpatrull. 
Över 1 000 personer i kommunen 
har antingen trygghetslarm eller 
så kallad nattillsyn.

Årligen görs det nationella 
undersökningar för att fastställa 
hur många personal kunderna 
med stora vårdbehov möter 
under ett dygn. Här ligger den 
kommunala hemtjänsten i topp 
med väldigt få avvikelser från den 
vanliga personalstyrkan.

– Man har jobbat hårt med 
den så kallade kundkontinuite-
ten, säger socialdemokraternas 

Susann Ronström, vice ordföran-
de i äldre och omsorgsnämnden.

Vid ett besök i verksamheten 
träffade hon några av underskö-
terskorna och cheferna i hem-
tjänsten.

– Mitt samtal med personalen 
gav väldigt mycket, säger Susann 
Ronström. Jag mötte så mycket 
arbetsglädje trots att jobbet inne-
håller svårigheter. Arbetet är 
stressigt och man vet att om det 
tillstöter något som inte är plane-
rat under dagen så blir det kris. 
Det finns inte mycket luft mellan 
besöken, berättar personalen. Så 
ibland är det tur att man antingen 
har gångavstånd eller bilavstånd 
då man kan pusta ut och ta nya 
tag.

– Det här arbetet är så spän-
nande för man vet aldrig vad som 

ska hända när man kommer till 
jobbet, säger en ur personalen.

En annan berättar att hon tidi-
gare arbetat i affär men valt att 
utbilda sig på distans till under-
sköterska och att hon aldrig skul-
le kunna tänka sig att gå tillbaka 
till det tidigare yrket.

Alla var överens om att deras 
kompetens inte tillvaratas fullt 
ut. De får inte dela medicin, inte 
lägga om sår eller ge andra sjuk-
vårdande uppgifter. Tidigare hade 
kommunen och regionen en över-
enskommelse om att regionens 
sjuksköterskor i öppenvården 
kunde delegera vissa sjukvårdan-
de insatser till hemtjänstpersona-
len. Men eftersom regionen inte 
vill ge ekonomisk kompensation 
till kommunen får personalen 
numera inte delegering.

– Det är ett stort slöseri med 
resurserna från båda håll, säger 
Susann Ronström.

Under 2019 bjöd hemtjänsten 
in sina kunder till olika högtidsfi-
randen, bland annat till påsk och 
jul och inte minst en kräftskiva 
under hösten. Förhoppningsvis 
ska dessa arrangemang kunna 
fortsätta, säger personalen och 
Susann Ronström instämmer.

På frågan om vad som står högst 
på önskelistan för att förbättra 
verksamheten kom svaret snabbt.

– Bättre personalutrymmen, 
fler bilar, teknikutveckling, hjälpa 
våra kunder att handla på nätet så 
vi inte behöver bära tunga mat-
kassar, var budskapet som Susann 
Ronström fick med sig från sitt 
besök i kommunens hemtjänst.

ooo

VÅRD På Dalgränd 3 huserar stora delar av den kommunala hemtjäns-
ten i Tyresö. Det finns 135 personer anställda, varav de allra flesta 
är utbildade undersköterskor. De är indelad i sex olika grupper för 
att det ska vara effektivare. Alla ska inte behöva fara kors och tvärs 
genom kommunen.

TRYGGHET Socialdemokraterna har med sina samarbetspartier, L och 
MP, avsatt utrymme i årets budget för trygghetsskapande och brotts-
förebyggande åtgärder. Som en del i detta ansöker nu kommunen om 
att sätta upp kameror vid otrygga platser.
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VANDRING Pilgrimsvandringar 
och pilgrimsliv lockar allt fler och 
sker i olika traditioner, religioner 
och kontexter världen över och 
har olika betydelse och innehåll. 
En pilgrim har både ett inre och 
ett yttre mål med sin vandring. 
De inre målen kan vara ökad 
självkännedom eller att känna 
frid och Guds närvaro. Det yttre 
målet är den fysiska plats där 
vandringen slutar.

Under medeltiden var pilgrims-
färder en utbredd företeelse i 
Norden. Ordet pilgrim kommer 
från latinets peregrinus som 
betyder främling eller den som 
kommer över fälten. Gustav Vasa 
förstatligade kyrkan och förbjöd 
pilgrimsvandringar år 1546. Men 
under 1900-talet återföds pilgrim-
stanken ur ett behov av andlighet, 
inre ro och stillhet.

Pilgrimscentrum i Tyresö
Tyresö församling har Stock-
holms stifts uppdrag att arbeta 
med pilgrimsvandringar i hela 
stiftet. Stockholms pilgrimscen-
trum i Tyresö använder pilgrims-
vandringen som ett redskap för 
reflektion, gemenskap och fördju-
pad tro i en kristen kontext. Här 
är vandringen i sig målet. Medi-
tationshäften som kan användas 
under vandringen finns att tillgå 
för alla leder. Pilgrimscentrum 
ordnar inspirationsdagar, prova 
på-vandringar, pilgrimsledarut-
bildning och kurser som syftar 
till att sprida pilgrimsintresset i 
Stockholmsregionen.

Vandringsleder i Tyresös 
omgivningar
Från Församlingshemmet i Östra 
Tyresö – Pilgrimscentrum – utgår 
fyra olika leder med olika längd 
och karaktär. Tyresö församling 
ansvarar tillsammans med Tyre-
sö kommun för de vandringsle-
der som finns är i gott skick och 
lätta att följa. Vandringsleder är 
utmärkta med Pilgrimscentrums 

symbol – ett grått kors med en 
förgylld krona. Idén till korset är 
hämtat från Tyresös runsten som 
finns norr om Pilgrimscentrum 
och kronan återfinns på en Mari-
askulptur i trä som stått i Tyresö 
kyrka. På Pilgrimscentrum och på 
församlingens hemsida finns kar-
tor att hämta över samtliga leder 
som är utmärkta.

 ■ Kristinavandringen är cirka 
14 km och har fått sitt namn 
efter Drottning Kristina som 
1641 gjorde sitt första officiella 
framträdande då hon närva-
rade i Tyresö kyrka vid en av 
sina förmyndares begravning 
Gabriel Oxenstierna. Drottning 

Kristina var då 14 år. Leden för-
binder Sörmlandsleden med 
det natursköna och kulturhis-
toriskt intressanta området 
runt Tyresö slott och kyrka.

 ■ Nyckelvandringen är cirka 
11,5 och är en ganska krävande 
vandring. På kartan finns sju 
markerade platser för reflek-
tion som är uppkallade efter 
var och en av pilgrimens sju 
nycklar: enkelhet, långsamhet, 
andlighet, delande, bekym-
merslöshet, frihet och tystnad.

 ■ Munkvandringen som är 3,7 
km är en kortare vandring i 
blandad, bitvis kuperad ter-
räng. I Tyresö sägs det ha fun-

nits vandringsmunkar under 
medeltiden. Vid den s.k. Skog-
vaktarvillan planterade de 
medeltida vandringsmunkarna 
medicinalväxter, bland annat 
pestskråp, en läkeväxt som 
infördes av munkar till Sverige 
på 1300-talet.

 ■ Vattnets kraft. Leden som är 
9 km följer Albysjön och pas-
serar tre vattenfall Follbrink-
strömmen, Uddbyfallet och 
Wättingeströmmen/Nyfors. 
Tillsammans med Hembygds-
föreningen har ett enkelt häfte 
tagits fram med texter om de 
olika vattenfallen och dess his-
toria.

Pärlorna i parken
I parken runt Tyresö slott och 
kyrka har församlingen i samarbe-
tet med Nordiska museet placerat 
ut pärlor på en huggen pelare av 
granit. Pärlorna är hämtade från 
ett bönearmband – Frälsarkran-
sen – skapat av biskop emeritus 
Martin Lönnebo där varje pärlas 
färg symboliserar olika delat av 
livet. I parken finns 11 olika plat-
ser att stanna till vid, var och en 
med en egen pärla från frälsar-
kransen. På varje pelare finns tre 
plaketter att meditera över; and-
lighet, kulturhistoria och natur.

Bon camino – God vandring!
ooo

SPORT/FRITID

Pilgrimsvandra i Tyresö

Inspirationen till pärlorna i parken – Frälsarkransen. FOTO: SVENSKA KYRKAN

På fundamentet med tystnadspärlorna kan man meditera över det ordlösa samtalet med Gud, Claes Lagergrens 
dagboksanteckningar från 1917 om ett minneskapell eller de rosenbågar som krönte vägen till kapellet. 
 FOTO: SVENSKA KYRKAN

Runt om i Tyresös omgivningar finns vägvisare med Pilgrimscentrums sym-
bol som anger färdriktningen för vandraren. FOTO: SVENSKA KYRKAN
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pågång
DET HÄNDER I TYRESÖ

Kom med i
Tyresöradions vänner!
Tyresöradions vänner har bildats 

för att stödja radion. Alla kan 
komma med.

Du betalar en symbolisk med-
lemsavgift på 300 kronor  eller 

mer om du vill.

För medlemmarna ordnas olika 
träffar med radio som tema. 
Avgiften sätts in på postgiro 

491 57 21-7. Glöm inte skriva 
namn och adress.

Varför vänta! Stöd Tyresöradion  
– kom med bland oss vänner!

STF Södertörn
Mejla din e-postadress om du vill 
ha information om våra aktiviteter:

stfsodertorn@stfturist.se

Eller besök vår hemsida: 

www.svenskaturistforeningen.se/ 
vara-lokalavdelningar/stf-sodertorn/

Naturguidning
20/3, kl 10–12.30. Samling vid 
busshållplatsen Tyresö kyrka. 
Avslutas vid Alby. Lättvandrad guid-
ning längs Fatburen och Albysjön. 
Arr: Tyresö kommun. Gratis. Info: 
https://tyreso.se/naturguidningar.

THE BUCKET LIST
20/3 kl. 19, 21/3 kl. 14 och 18. 
Bio Forellen. Tyresö musikklasser 
bjuder på musikal. En kamp mellan 
gott och ont – The bucket list är sva-
ret. Tyresö musikklasser åk 8–9 har 
arbetat tillsammans med Pegasus 
produktionsbolag och Tyresö Musik-
klassers deltar i arrangemanget. 
Avgift: vuxen: 250 kr, barn 4–16: 
150 kr. Biljetter på billetto.se

KLÄDBYTARDAG
28/3 12–15, inlämning från kl. 11. 
Kulturcentrum Kvarnhjulet hus B. 
Lämna in max 5 st hela och rena 
plagg och välj ut 5 st ”nya” plagg. 
Passa även på att träffa sömmer-
skan Loretta Willander. Avgift: Gra-
tis. Arr: Tyresö Naturskyddsförening

GRODKONSERT
16 april kl. 20.30–21.30. Grodkväll 
vid Njupkärret (mellan Farmarstu-
gan och Hästskovägen). Samling 
vid busshållplatsen Kamomillgränd. 
Stövlar, ficklampa och varma kläder 
rekommenderas! Avgift: Gratis. Arr: 
Tyresö Naturskyddsförening

Natursnokarna
19 april kl. 13.15–15.45, Alby Fri-
luftsgård. Samling vid parkeringen 
vid Alby Skogsväg. Man får följa 
djurspår och undersöka växter och 
natur i Albyskogen. Ta med matsäck 
och kläder efter väder. Avgift: Gra-
tis. Arr: Tyresö Naturskyddsförening

DIN LÅSLEVERANTÖR

712 92 00
Alléplan 2, Trollbäckens Centrum Borgvägen 8 B, Trollbäcken • Tel 08-712 43 00

Björns Mekaniska
Bilverkstad

Bo som en prins! 

På Lilla Tyresö eller Prinsvillan driver Johan-
na Lavett och Jessica Westling STF:s vand-
rarhem. Här kan man bo vackert och nära 
till vandringsleder och Pilgrimscentrum. Vi 
får också höra om Grow Tyresö, det företag 
som arbetar med social hållbarhet genom att 
erbjuda arbetsträning och praktik. Inom kort 
finns också stand up paddles vid Lilla Tyresö. 
Catarina Johansson Nyman intervjuar.

Åke Sandin  
1932–2020

Tyresöradions eldsjäl och nestor Åke Sandin 
somnade in lugnt och stilla den 28 februari. 
Tyresöradion sänder den sista intervjun med 
Åke i repris där hans dotter Ann intervjuar sin 
far om sitt engagemang i Tyresö Ulands- och 
fredsförening (TUFF), sin lärargärning och 
hur det var att själv hålla igång Tyresöradion 
under 20 år. Vad vill han att vi ska minnas?

Djurmagazinet 
Tyresö

Djurmagazinet är ett etablerat företag som 
säkert de flesta av oss har haft anledning att 
besöka. Hur har branschen förändrats, hur 
utbildar man sig till att jobba i en djuraffär? 
Varför finns det inga fåglar kvar och vilket 
husdjur är lämpligt att börja med som barn? 
Lelle Wiborgh träffade Charlotte Öhrn, VD och 
ägare.

Sickan satsar  
på ljuset

På Hälsoteamet på Radiovägen har Sickan 
Ackerfeldt startat Tyresös första infraröda 
bastu med ljusterapi. Hon berättar för Ann 
Sandin-Lindgren om sitt tidigare jobb på lamp-
affären i Trollbäcken och vilken betydelse lju-
set har för välbefinnandet.

Bilorientering = 
jättekul!

Efter lite småprat under en bussresa till Gull-
marsplan upptäcker Barbro Nilsson och Gun-
nel Agrell Lundgren att deras vägar korsats 
flera gånger under livet. Barbro berättar här 
om sitt liv och fnissande återupplever de sina 
gemensamma gamla minnen från roliga nattli-
ga bilorienteringar i Södertörns mörka skogar.

Naturen är kuren

Bo Rosén berättar i detta program för Leif 
Bratt om sin nya friskvårdsmetod. ”Produk-
ten” heter Naturen är kuren där vi genom 
skogsvandringar hittar oss själva, går ner i 
varv, förbättrar smidighet och rörlighet och att 
kroppens alla småmuskler får komma igång. 
Ett signum är också den lugna takten så pro-
menaden är inte det minsta konditionskrävan-
de. Mer info på www.utemaningen.se.

Bilar och fest hos 
Gynge

Vad har Cadillac, oljestickan och en svensk-
toppsstjärna från 1970-talet gemensamt? Jo, 
alla har varit på fest i Hasse Gynges garage 
nyligen. På plats var också Spånarna, alltså 
Lelle Wiborgh och Jerker Pettersson, som här 
spånar om att allt är lokalt.

Vi behöver dig!
Bli medlem på ssu.se

Programmakare Lena Hjelmérus möter Lena 
Nylund, Hanna Dahlgren och Johanna Lind-
holm från kommunen. Vart vänder du dig? Vil-
ken hjälp kan du få? I samtalet berörs bland 
annattystnadsplikt, frivillighet, skam och 
skuldkänslor. telefonnumret till servicecenter 
är 08-578 291 00 och e-post servicecenter@
tyreso.se.

Anhörigstöd i Tyresö kommun
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Kryss nr 2  
Första pris är tre ”Glädjelotter” där 
du kan vinna upp till 1 miljon kronor. 
Andra till femte pris är en lott var.

Skicka din lös ning tillsammans med 
ditt namn och adress senast den  
7 april 2020 till:

Tyresö Nyheter
Björkbacksvägen 37
135 40 Tyresö

Märk kuvertet ”TN-kryss nr 2, 2020”.

Grattis till vinnarna 
i kryss nr 1, 2020
1:a: Lisbeth Aldhammer, Sikvägen.
2–5: Anders Huszar, Grenvägen.
Iris Öhman, Sörgårdsgränd.
Karin Larsson, Borevägen.
A-C Söderström, Pärlröksgången.

Bildgåtan
En vinnare får en ”Glädjelott” som kan ge vinst upp till 
1 miljon kronor.

Vad föreställer bilden som syns i nyckelhålet? Har du 
något kul minne från den här platsen? Kan du berätta 
något om motivet?

Märk svaret 
”Bildgåta  nr 2” 
och skicka senast 
den 7 april 2020 till:

Tyresö Nyheter
Björkbacksvägen 37
135 40 Tyresö

redaktion@ 
tyresonyheter.nu 

Grattis Barbro!
Förra bild gåtan föreställde 
kvarteret Nejonögat på 
Bollmoravägen, vilket 
Barbro  Nordlöf på Sand-
vägen lyckades  lista ut.

FOTO: TYRESÖ NYHETER

Tyresöbilden genom Kenths objektiv:

Vandring i Rundmar en vårlik vinterdag. FOTO: KENTH ERIKSSON

Tyresöbilden
Kenth Eriksson, tyresöbo sedan länge, är på fritiden 
amatör fotograf. I Kenths arkiv finns högklassiga 
bilder från i stort sett hela världen. Tyresö Nyheter 
kommer att presentera aktuella tyresöbilder tagna 
av Kenth. Månadens bild är tagen söndagen  
den 15 mars 2020.

Kenths bilder kan följas på instagram: @kenthphoto
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BILVERKSTAD
Radiovägen 4, Tyresö. Tel 08-742 71 72
Öppet: mån–ons 7–17, tors 7–18, fre 7–16
www.tyresogummi.com
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BOK Tusentals tyresöbor har 
genom åren fått ta del av kom-
munens spännande historia tack 
vare Tyresöspelet som visats i 
flera olika uppsättningar genom 
åren, med uruppförande på borg-
gården vid Tyresö slott 1985. 
Ett musikaliskt krönikespel som 
berättar Tyresös historia från 
stormaktstiden på 1600-talet 
och fram till våra dagar.

Inom en snar framtid kommer 
man även att kunna ta del av spe-
let i bokform.

Bakom projektet står Tyresö 
teaterförening, och drivande är 
bland annat Lena Hedin, Kina 
Sellergren, Karin Andreason och 
Charlotte Gyllner som själva varit 
med i flera uppsättningar.

– Målet är att trycka upp en 
not- och sångbok med i huvud-
sak Tyresöspelets musik, berättar 
Kina. Det kommer vara noter med 
sångtexter samt en del berättande 
texter och bilder från olika Tyre-
söspel.

Två kulturpersonligheter
Två stora kulturpersonligheter 
från Tyresö har gjort detta möjligt 
genom sin förmåga att leka och 
måla med tonerna och orden. De 
fantastiska texterna är skrivna av 
Sven Lionell och den vackra musi-
ken är komponerad av Elisabeth 
Sellergren.

Enligt gruppen finns det flera 
viktiga anledningar till projektet.

– Vi vill genom boken visa på 
den musikskatt vi har i vår kom-
mun och få möjlighet att dela den 
med andra, säger Charlotte.

Finns gott om material
Förhoppningen är att alla musik-
intresserade, och inte minst sko-
lorna inklusive Kulturskolan, ska 
hitta stöd för sitt musicerande och 
berättande om Tyresös historia i 
boken. Det finns gott om material 
att utgå ifrån, men gruppen letar 
fortfarande efter en del bilder.

– Vi har en hel del bilder men 
saknar några, säger Karin. Så den 

som har fotografier från Tyresö-
spelen får gärna höra av sig.

Boken beräknas komma ut 
under 2020.

ooo

Har du egna bilder från Tyresöspelet? Kontakta då charlotte.gyllner@tyreso.se.
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